בס"ד

גליון 1#

וועד למען קדושת השבת
ארגון מוקדש לעורר על קדושת השבת ,שעל ידי שמירת השבת נזכה
לביאת המשיח ,כדאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי אלמלא משמרין
ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלין) .שבת קי"ח ע"ב( ,בב"א

חודש תשרי תש"נ לפ"ק

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי אלמלא משמרין
ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלין
הקדמה
אמר רבי חייא בר אבא א"ר יוחנן כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד ע"ז כדור אנוש מוחלין לו וכו' אמר
רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי אלמלא משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלין) .שבת קי"ח ע"ב(
ישתבח הבורא ויתעלה היוצר בהגלות אור יקר ,ההגליונות החדשים וגם ישנים על גודל מעלת קדושת
השבת.
אודה ה' מאד בפי ובתוך רבים אהללנו על אשר זיכנו לחזות בנועם ה' זו הלכה ,ולהפיץ מעינותי חוצה ,לזכות
את הרבים ולהגדיל תורה ולהאדירה ,ולהודיע לעם את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון ,שגדול
תלמוד שמביא לידי מעשה ,ובפרט לאחרונה אשר רבו דורשי ה' לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי בינה ,להלכה
ולמעשה ,ובפרט מבעלי תשובה ששמו חלקם עם יושבי בית המדרש וזכו להסתופף בחצרות ה'.
בספר נזר ישראל על הלכות שבת מביא בהקדמתו דברי היערות דבש ,שמביא מאמרם הנ"ל וממשיך וזה
לשון קדשו:
בעונותינו הרבים אשר מכובד הגלות ותלאות הזמן נתמעטו הלבבות ואי אפשר לכל איש ואיש ללמוד בשולחן
ערוך הלכות שבת לידע כל דין ודין על בורי' ,מי שלא למד הלכות שבת על בורי' פעמים ושלוש לא יוכל להמלט
שלא יארע לו חילול שבת הן דאורייתא הן דרבנן וענין שבת הוא מאוד לנו למחסה בגלות וכו' ,ועל כן ילמוד
בשולחן ערוך בתמידות ואצל רב שיברר לו הכל ויחזור עליו תמיד חזור חזור שיהי' שגור בפיו אשרי אנוש יעשה
זאת כי שכרו הרבה.
עיין בקיצור של"ה שכתב וזה לשונו :מחויב כל אדם ללמוד בפוסקים הראשונים כל דיני שבת כי

רבים הם עד מאוד והלומדים דברי תורה לבעלי בתים חיוב מוטל עליהם ללמוד להם כל דיני שבת
כדי שידעו להזהר לשמור ולעשות ולקיים כי יש כמה דברים שאינם יודעים להזהר מזה עכ"ל.

וכל בעל הבית שיש בו יראת שמים ישתדל שילמוד חק ולא יעבור הלכות שבת ובפרט כעת שיצאו לאור
המחבר והרמ"א בקונטרסים קטנים ובגליונות שיהי' רגיל בו ואז טוב לו בעולם הזה ובעולם הבא.
ראיתי גודל המכשולות אצל המון עם שאינם יודעים להזהר בדיני שבת ונכשלים בהרבה איסורים ,אשר
לדעתם אינו איסור כלל והוא איסור דאורייתא ,לכן באנו להחלטה להוציא לאור עולם קול קורא מיוחדים על
לעורר את הציבור על גודל הענין של לימוד הלכות שבת ושאר הלכות ,וכל אחד יוכל בקל לזכות את חבריו
וידידיו לזכות את הרבים ויהי' לתועלת גדול לתופסי התורה והיראים כמו שיראה הקורא בו.
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